POLSKA

PROGRAM SZKOLENIA
„Wytyczne UE w zakresie prowadzenia działalności transportowej
– obowiązujące przepisy i planowane zmiany”
6 lipca 2017 r., Szczecin
Miejsce szkolenia: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum
Przedsiębiorczości, Szczecin, ul. Kolumba 86, sala 136, parter
08.30 – 09.00

09.00 – 09.10

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników oraz prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network

9.10 – 10.40

1.Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
dobra reputacja i przyczyny jej utraty w rozumieniu nowych przepisów rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.
2.Odpowiedzialność
przewoźników
oraz
osób
zarządzających
transportem.
Konsekwencje naruszania przepisów oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności.
Środki rehabilitacyjne – odzyskanie dobrej reputacji.
3.Konsekwencje popełniania poważnych naruszeń – ograniczenie możliwości świadczenia
usług transportu międzynarodowego.
4.Zasady zatrzymywania certyfikatu kompetencji zawodowych i jego zwrotu.
5.Zmiany do ustawy o transporcie drogowym na podstawie wytycznych z rozporządzenia
1071/2009 (WE) – jakie skutki dla branży będzie miało uruchomienie od 30 listopada
2017 roku Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
Cel gromadzenia naruszeń popełnianych przez kierowców w różnych krajach UE.

10.40 – 11.00

Przerwa kawowa
6. Przepisy obowiązujące w transporcie drogowym dotyczące czasu pracy kierowców:
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców – najważniejsze kwestie,
Rozporządzenie 561/2006 – okresy aktywności kierowców (normy prowadzenia i
odpoczynków).

11.00 – 12.30

7.Wyłączenia z obowiązku zachowania norm prowadzenia i odpoczynków kierowcy;
zasady stosowania wyłączeń na podstawie TRACE (dokument Komisji Europejskiej).
Sankcje za korzystanie z regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu
wprowadzane w różnych krajach UE.
12.30 – 13.00

Przerwa kawowa, Lunch

POLSKA

13.00 – 14.30

8. Normy czasu pracy kierowcy – okresy jazd, przerw, odpoczynków – zasady
planowania, zapobieganie naruszeniom, dokumentowanie dni wolnych na podstawie
przepisów decyzji Komisji nr 2009/959/UE, uwzględnienie najnowszych orzeczeń
sądowo-administracyjnych dotyczących sposobu uwolnienia się przewoźnika od
odpowiedzialności za naruszenia przepisów; analiza orzecznictwa ETS w zakresie
stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006.
9. Planowane zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym w zakresie
sankcjonowania naruszeń przepisów rozporządzenia 561/2006.

14.30 - 15.00

Pytania uczestników/Dyskusja/Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

